Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 2–022
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 24. 2. 2022
Zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce Bischofem („dále jako „předsedající“). Předsedající schůze konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Staré Buky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 2.
2022 do 24. 2. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze
dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Hosté: viz. Prezenční listina – Příloha č. 1
Předsedající určil ověřovateli zápisu A. Daliborovou, J. Mejvald a zapisovatelem Dagmar Houserovou.
Schválení programu:
Návrh usnesení k programu: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Areál Zámečku
2) Rozpočet 2022
3) Věcné břemeno mostek u čp. 42
4) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
1)
-

-

Bod 1 – Areál Zámečku
Zastupitelstvu byla předložena první studie úpravy lokality u Zámečku v trojrozměrné
vizualizaci. Zastupitelstvo mělo výhrady k množství navržených bytových domů a požádalo
arch. Tomana o přepracování návrhu a s vypracováním varianty s přístavbou Domova pro
seniory, ve spolupráci s domovem v Pilníkově, dle závěrů minulého zasedání.
Ing. Hátle seznámil přítomné s harmonogramem vypracovávání rozvojového dokumentu obce.
Zastupitelstvo rozhodlo, že jeho realizačním týmem bude celé zastupitelstvo obce. Dokument
by měl být vytvořen do konce měsíce listopadu. Jeho součástí bude veřejné projednávání
návrhu. Realizační tým bude projednávat jednotlivá zadání při veřejných zasedáních
zastupitelstva.

Bod 2 – Rozpočet 2022
Zastupitelstvo projednalo návrhrozpočtu obce na rok 2022 a navrhlo do rozpočtu zařadit ještě tyto
položky:
- Nákup nového traktoru cca 2 000 000 Kč
- Zhotovení kanalizace dešťové vody z lokality pro výstavbu RD přes p.p.č. 76/1 a 76/3 k.ú. DSB
v částce 295 179,54Kč bez DPH
- Navýšení rozpočtu na opravu střechy Zámečku o částku 573 428 Kč (výměna podstatné části
krovů oproti původnímu rozpočtu)
Rozpočet bude schválen po vyvěšení na příštím zasedání ZO

Bod 3 – věcná břemena
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 6DHM220067 o nájmu části pozemku p.č. 1053/1 k.ú. PSB, pod
mostkem u čp.42, s Povodím Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o o zřízení věcného břemene č. 6DHM220066 o nájmu části pozemku
p.č. 1053/1 k.ú. PSB, pod mostkem u čp.42, s Povodím Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 9/60/22/0043/Ja/F o právu provést stavbu sjezdu a omezení
užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje, k připojení místní komunikace III. třídy
č. 24c, na p.p.č. 1031v k.ú. Prostřední Staré Buky
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno ve 21.20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 3. března 2022
Zapisovatel: Dagmar Houserová
Zápis vypracovala: Markéta Cimbotová

Ověřovatelé: ..............................................

Starosta: ............................................

